
Lärarna står i centrum 
för Utbildnings-
nämndens plan för 

2014. Medarbetarundersök-
ningen bland skolpersonalen 
gav ett tydligt besked i år. 
Lärare för de äldre årskur-
serna 7-9 är inte nöjda med 
sin tillvaro. Det är självklart 
ett alarmerande problem, 
kopplingen mellan lärare 
och elevers förmåga att lära 
nytt är tydlig. Lärare som 
vittnar om att de känner 
stress och har svårt att få 
ihop tiden kan med stor 
sannolihet kopplas till det 
stora antalet elever i Ale 
som känner svag lust att 
lära. Kärnan i skolan utgörs 
självfallet av lärarna. Lärare 
som mår bra och känner 
arbetsglädje är lika självklart 
bättre pedagoger än de som 
känner tvärtom. Lärarens 
betydelse kan du själv snabbt 
reflektera över. Vad minns 
du mest från din egen skol-
gång? Få kommer ens ihåg 
vad vi lärde oss på de olika 
stadierna, men lärarna kan 
vi i regel rabbla utantill. Att 
lärarnas arbetssituation nu 
placeras som ett av huvud-
målen för nämnden nästa år 
tyder på att problemet tas 
på fullaste allvar – och allt 
annat vore oförsvarbart.

Ale vidgar sitt interna-
tionella arbete när man i 
veckan reser till Botswana 
för att genomföra entrepre-
nörsutbildningen YEE. Fyra 
ungdomar från Ale kommer 

att få chansen att medverka. 
Tänk vilket äventyr! Pro-
jektet finansieras till största 
del av SIDA-pengar. Det 
är självklart en fantastisk 
möjlighet som erbjuds och 
jag hoppas att det sedan 
finns en plan för hur dessa 
ungdomars erfarenheter 
ska kunna spridas vidare. 
Deltagarna är handplockade 
för att de antingen har visat 
stort intresse eller svarat 
för föredömliga insatser. 
Jag tycker det är kanon! Vi 
måste hitta fler sätt att lyfta 
alla positiva krafter på. Det 
är så lätt att vi bara pratar 
om de som utmärker sig i 
negativ bemärkelse och dis-
kuterar hur dessa ska straf-
fas. Det finns ju en större 
grupp, nämli-
gen den med 
människor som 
bidrar positivt 
till samhällets 
utveckling. Om 
dessa ska kunna 
bli fler tror jag 
det är ett måste 
att lyfta fram 
dem och låta 
dem vara tydliga 
föredömen. Att 
kunna erbjuda 
fyra ungdomar 
en utbildnings-
vecka i Botswa-
nas vilda natur är 
en utmärkt belö-
ning.Bara resan 
i sig blir ett 
äventyr.

Tempot skruvas nu upp 
efter några gråa höstveckor. 
Till helgen tänder vi mer 
ljus än någonsin och hälsar 
Advent välkommen. Det 
känns riktigt bra att få ta 
fram ljusstaken igen. Plöts-
ligt känns det lite ljusare 
igen, om ändå på konstgjord 
väg. Sen bär det av på mark-
nader, julbasarer, luciaupp-
trädanden, konserter och 
juljippon av alla de slag. Det 
är en härlig tid som stundar 
innan tomten åter-igen 
kommer på besök.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lyft fram våra föredömen
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Provtryck

Inne & utebelysning
Ale Lampan

JULBELYSNING
Inomhus och utomhus

– Allt du behöver!

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

TACHANGS 
IMPORT & MASSAGE

HA INTE ONT 
I ONÖDAN!

BESTÄLL TID FÖR MASSAGE  
Nu i nyöppnad regi i Lilla Edet, 

Lars Svensgatan 5 (intill swedbank).
Tel: 0767-01 84 50

Välkomna!

Medtag 
annonsen och få 
20% RABATT

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 6 dec
 

Torsdag 12 dec kl 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Mer information
0708 - 19 24 10

www.uspastorp.com

PÅ USPASTORP
Julbord

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA


